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Betrouwbare 
certi� catie 

Ook nu GFSI erkende certifi caten in toenemende mate in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en 
Afrika worden gevraagd, zijn er genoeg uitdagingen om de betrouwbaarheid van certifi catie te 
borgen; denk aan onaangekondigde audits en de samenwerking met overheden. Daarnaast 
vragen recente incidenten veel aandacht voor voedselfraude. Wat zijn belangrijke ontwikkelingen 
die deze uitdagingen helpen oplossen?

Certi� catie is niet meer weg te denken in de borging van onze 
voedselketen, voor voedselveiligheid, maar ook duurzaamheid en 
verantwoord ondernemen. Op het gebied van voedselveiligheid 
hebben veel supermarkten, restaurantketens en producenten de 
audits van hun leveranciers volledig of gedeeltelijk uitbesteed aan 
certi� catie-instellingen (CI’s). Zij gebruiken daarvoor vooral de 
GFSI (Global Food Safety Initiative) goedgekeurde certi� catiesche-
ma’s. Deze ontwikkeling is gestart in Europa, waar in eerste instan-
tie de supermarkten een GFSI-goedgekeurde certi� catie verlangen 
van hun private label-leveranciers. De laatste jaren zien we dat 
deze eis opwaarts in de keten wordt doorvertaald. Dit gebeurt niet 
alleen in Europa, maar nu ook op andere continenten, zoals 
Noord- en Zuid-Amerika, Azië en in toenemende mate in Afrika.

Global Food Safety Initiative
De grootste en zonder twijfel meest invloedrijke, internationale 
organisatie op het gebied van voedselveiligheid is het Global Food 
Safety Initiative (GFSI). Er zijn momenteel negen GFSI goed-
gekeurde certi� catieschema’s (zie tabel) en rond de 85.000 
GFSI erkende certi� caten.

Het huidige toepassingsgebied voor certi� catie van de GFSI erken-
de schema’s omvat primaire productie, productie van levensmidde-
len en grondsto� en, productie van verpakkingsmaterialen, pro-
ductie van diervoeding en transport, opslag & distributie. Dit jaar 
wordt een uitbreiding verwacht met handelsbedrijven en super-
markten.Daarnaast hee�  het GFSI een aantal werkgroepen (met 
vertegenwoordigers van de diverse stakeholders) die zich bezig-
houden met projecten gericht op een verdere verbetering van 
voedselveiligheid in de keten en harmonisatie van standaarden en 
certi� catie. Voorbeelden zijn het Global Market Program, waarin 
bedrijven die zich nog niet op het GFSI certi� catieniveau bevinden 
dit in drie stappen in een tijdbestek van twee jaar kunnen bereiken. 
Andere projecten zijn de kwali� catie-eisen voor auditors en 
samenwerking met overheden.

Groeiende acceptatie
De acceptatie van GFSI goedgekeurde certi� caten is de laatste 
jaren sterk gegroeid en geïnternationaliseerd. Organisaties als Wal-
Mart, Ahold, Metro, McDonalds, Coca-Cola, Danone, Unilever, 
Nestlé accepteren iedere GFSI goedkeurde certi� catie. Soms heb-

De meest invloedrijke organisatie op het gebied van voedselveiligheid is het GFSI. Hun conferentie in Anaheim (VS; foto) 

eind februari werd door 1100 deelnemers uit 50 landen bezocht.
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Certi� catie en overheidstoezicht
Het lijkt erop dat overheden in hun rol als toezichthouder steeds 
meer open staan voor het gebruik van certi� catie van voedselveilig-
heidssystemen. Naast de initiatieven in Nederland op het gebied 
van samenwerking tussen overheid en private partijen, waar onder 
de convenanten die momenteel worden geëvalueerd en recent de 
Compliance + module voor het borgen van de kwaliteitscultuur 
(zie pag. 22), zien we voor het gebruikmaken van certi� catieresul-
taten ook in andere landen groeiende belangstelling.
In België werken de overheid en levensmiddelensectoren al langere 
tijd met Autocontrolegidsen. Deze sectorspeci� eke standaarden 
worden door goedgekeurde CI’s gebruikt ter beoordeling van 
bedrijven. De resultaten worden gedeeld met de overheid die dit als 
input gebruikt voor het beoordelen en uiteindelijk erkennen van de 
bedrijven.

Food Safety Modernisation Act
In de VS is de Food Safety Modernisation Act (FSMA) volop in 
discussie. De uitwerking daarvan omvat zogenaamde ‘Rules’ die 
vergaande wetgeving op het gebied van voedselveiligheid omvatten. 

Niet alleen voor bedrijven 
binnen de VS, maar ook 
voor alle bedrijven die voe-
dingsmiddelen naar de VS 
exporteren. De eisen, die 
nog in de ontwerpfase zijn, 
vermelden dat de FDA 

(Food and Drug Administration) accreditatieraden wereldwijd gaat 
beoordelen en goedkeuren en dat deze RvA’s op hun beurt CI’s 
beoordelen. Die goedgekeurde CI’s zullen dan de bedrijven die 
naar de VS exporteren, beoordelen. Niet mee doen, betekent – 
volgens de huidige voorstellen – niet exporteren!
Op zich een goed initiatief, omdat hierbij gebruik wordt gemaakt 
van het bestaande audit-, certi� catie- en accreditatiesysteem. Het is 
echter de vraag of de FDA nieuwe eisen gaat formuleren of gebruik 
gaat maken van bestaande certi� catieschema’s zoals de schema’s die 
zijn goedgekeurd door de GFSI. Daarnaast is er veel discussie over 
de eis dat alle afwijkingen die door CI’s worden geconstateerd aan 
de FDA gemeld moeten worden. Deze meldingsplicht is strijdig 
met de geheimhoudingsclausule in certi� catiecontracten. 
Ook de ontwikkelingen in China zijn interessant. De Chinese over-
heid beoordeelt bedrijven in China tegen een eigen standaard, 
‘Chinese HACCP’ genoemd. De Chinese overheid hee�  deze stan-
daard ter beoordeling en goedkeuring ingediend bij het GFSI. De 
beoordeling is nog gaande, maar aangezien het GFSI ook eist dat 
goedgekeurde standaarden niet alleen door de eigenaar van het 
schema gebruikt mogen worden, zou dit betekenen dat certi� catie 

ben ze op het schema nog wel een aantal speci� eke aanvullende 
eisen. Er zijn echter ook nog retailers en producenten die om een 
speci� ek GFSI goedgekeurd certi� caat vragen of die nog zelf de 
leveranciersaudits (laten) uitvoeren. Indien deze één van de GFSI 
standaarden als basis accepteren en waar nodig alleen aanvullende 
eisen stellen, kan overlap en verhoging van kosten worden voor-
komen. Deze aanvullende eisen kunnen zij zelf beoordelen of mee 
laten beoordelen door CI’s. 

Voedselfraude in de belangstelling
Recente voedselschandalen hebben voedselfraude hoog op de 
agenda geplaatst van zowel overheden als industrie. In Nederland 
verscheen eind maart het rapport van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid over onder andere de betrouwbaarheid van de vleeske-
ten. Ook de supermarkten en vleessector werken aan initiatieven 
op het gebied van toetsing van de betrouwbaarheid en duurzaam-
heid van vlees (zie pag. 20). Recente vragen in zowel de Tweede 
Kamer als het Europees Parlement roepen op tot een betere bor-
ging van de betrouwbaarheid van levensmiddelen, door strengere 
controle en zwaardere sancties. Daarnaast is voedselfraude ook 
onderwerp in de in maart 2013 
opgerichte Taskforce Voedsel Ver-
trouwen. In de periode daarvoor 
waren er diverse incidenten met 
rundvlees waarin paardenvlees was 
verwerkt, terwijl dat niet op het 
etiket stond. Een ander incident 
betrof mais in veevoer dat was besmet met a� atoxine. In de Task-
force zitten alle schakels in de vlees- en zuivelketen, de ministeries 
van VWS en EZ en de NVWA. Ook het Openbaar Ministerie en 
het Voedingscentrum zijn betrokken.
Voedselfraude hee�  internationaal de aandacht. Een GFSI-werk-
groep hee�  voorgesteld om in certi� catieschema’s verplicht eisen 
op te nemen voor levensmiddelenbedrijven op het gebied van pre-
ventieve borging van fraude. Een ‘Food fraude vulnerability assess-
ment and control plan’ zou hier onderdeel van moeten gaan uitma-
ken. Er vindt nog discussie plaats of dit past in de huidige audits 
van voedselveiligheidssystemen en of auditors in staat zijn dit te 
beoordelen. De haalbaarheid zal a� angen van de eisen en ver-
wachtingen die retailers en producenten van de audits hebben. Het 
beoordelen van de vastlegging en implementatie van preventieve 
maatregelen om voedselfraude te voorkomen is wellicht haalbaar, 
maar het onderzoeken naar en aantonen van fraude zal toch meest-
al plaatsvinden na een verdenking. Dit vraagt een andere aanpak 
en expertise. Daarnaast zal onder het Global Food Safety Initiative 
alleen dat type voedselfraude vallen dat gevaar kan opleveren voor 
de voedselveiligheid.

‘Preventieve borging van 
fraude moet onderdeel 
worden van schema’s’
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of certi� catie-instellingen aan de eisen voldoen, ook schema-
eigenaren vragen om speci� eke trainingen en voeren audits uit. 
Ook het GFSI werkt momenteel aan een beoordelings- en registra-
tiesysteem van auditors.
Dat de lat hoog ligt, is terecht. De kwaliteit van de audits dient op 
het hoogst mogelijk niveau te liggen om vertrouwen in certi� catie 
te garanderen. De verschillende eisen, trainingen, beoordelingsme-
thoden en registratiesystemen werken wel overlappend. Samenwer-
king tussen de betrokken partijen om de systemen op elkaar af te 
stemmen en te harmoniseren kunnen zowel de e�  ciency als e� ec-
tiviteit verbeteren. Mogelijkheden hierin zijn één geharmoniseerde 
basistraining voor auditors en een gestandaardiseerd auditor regis-
tratiesysteem.

Nauwer samenwerkende stakeholder
Alles overziend is er de laatste tien jaar veel vooruitgang geboekt in 
de harmonisatie en kwaliteit van voedselveiligheidsstandaarden en 
certi� catie. Maar er zijn nog voldoende uitdagingen die een nauwe 
samenwerking tussen stakeholders vragen. Samenwerking die het 
vertrouwen in certi� catie zeker moet stellen en daarmee een 
belangrijke bijdrage kan leveren in betrouwbare voeding.

tegen de ‘Chinese HACCP’ standaard ook mag plaatsvinden door 
CI’s die door de schema-eigenaren zijn goedgekeurd. Daarnaast 
eist het GFSI ook dat alle andere GFSI goedgekeurde schema’s 
geaccepteerd moeten worden. Dat biedt een opening voor de 
introductie van internationale standaarden in China.

Onaangekondigde audits
Onder overheden en retailers gaan steeds meer stemmen op om 
onaangekondigde audits als onderdeel van certi� catie in te voeren. 
Het BRC-schema werkt al een aantal jaren met onaangekondigde 
audits, maar nog op vrijwillige basis, zie pag. 14). De belangstelling 
hiervoor is zeer laag. Recentelijk hee�  SQF 2000 aangegeven 
onaangekondigde audits verplicht te gaan stellen. 
Ook vanuit overheden en het GFSI is er een toenemende vraag 
naar onaangekondigde audits. Een belangrijke vraag is wat de 
inhoud dient te zijn van deze audits. Een volledige audit waarin 
ook systeemeisen worden beoordeeld zal in de praktijk lastig zijn, 
daar speci� eke medewerkers geaudit dienen te worden en wellicht 
niet aanwezig zijn. Meer haalbaar en waarschijnlijk ook afdoende 
voor het beoogde doel van een onaangekondigde audit is een speci-
� eke GMP/hygiëne audit.

Integriteit van audits en certi� catie
De sterk groeiende vraag naar audits en certi� catie alsook de nega-
tieve publiciteit over voedselbetrouwbaarheid, hebben impact op 
de integriteit van audits en certi� catie. Industrie en overheden zul-
len alleen gebruik (blijven) maken van certi� catie als er voldoende 
vertrouwen is in audits en rapportage (zie pag. 19). Er zijn verschil-
lende borgingsprocessen om dit te realiseren: training en kwali� ca-
tie-eisen voor auditors, eisen aan het certi� catieproces, integriteits-
programma’s van certi� catieschema’s en accreditatie van CI’s.
De belangrijkste factor is de wijze waarop een CI het auditproces 
beheerst. Hierin speelt de auditor een cruciale rol. Basisvoorwaar-
den zijn een adequate opleiding en voldoende werkervaring in de 
sector. Voldoende kennis van onder andere grondsto� en, produc-
ten, processen, potentiële voedselveiligheidsgevaren en CCP’s is 
een minimumvereiste. Daarnaast zijn goede auditvaardigheden van 
belang. Een auditor dient in staat te zijn om in een relatief korte 
tijd objectief te beoordelen en te concluderen of een systeem of 
proces voldoet aan de gestelde eisen en e� ectief is. De auditor dient 
dit bovendien op een adequate manier te communiceren en rap-
porteren. Dit vraagt speci� eke kennis en vaardigheden. Een CI 
dient te waarborgen dat auditors hieraan voldoen en zal dit ook 
moeten monitoren. Tussentijdse trainingen en opleidingen zijn 
nodig om de kennis van een auditor op peil te houden.

Aanscherping kwaliteitseisen
De laatste jaren is er veel aandacht voor aanscherping van de kwali-
� catie-eisen van auditors. Niet alleen accreditatieraden beoordelen 
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Aantal door schema-eigenaren opgegeven GFSI erkende certifi caten 

per 1-1-2014.  (bron: Lloyd’s)

Noot 1: IFS verpakkingen is momenteel onder GFSI benchmarking.

BRC FOOD 16.662

BRC PACKAGING
BRC LOGISTICS

FSSC 22000 FOOD 5.914

FSSC 22000 PACKAGING 879

IFS FOOD 12.817

IFS PACKAGING 18
IFS LOGISTICS 964 (1)

GLOBALGAP 30.252

SQF 7.299

PRIMUS GFS 11.900

CANADAGAP 1.000

GAA 252

GRMS 22
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